"Chín mi chín chim phng hoàng bay t âu ti. M ngm t tri dt la hóa dòng Lam". Không phi ngu nhiên
mà nhà th x Ngh Nguyn Công Bình tht lên nhng dòng th tràn ngp cm xúc nh vy khi vãn cnh núi
Hng sông Lam. Ai ã tng qua Hng Lnh, ngm nh núi Hng mây vn trng xóa s không khi lu luyn trc cnh
sc thn tiên. Phi chng vì vy mà Thy t Kinh Dng Vng yêu mn t này, nh ô ni ây, to nên bit bao huyn
tích cho Hng Lnh thu hng hoang.

Khu th t Thy t Kinh Dng Vng và Quc mu Thn Long
Truyn thuyt k rng, Thy t Kinh Dng Vng trên ng tìm t nh ô ã hng vào vùng danh thng Núi Hng này.
ng trên cao nhìn xung, Vua thy cnh sc ni ây ây núi dng nên lu, khe chy thành hào, non cao, sông
sâu, ng in rng; kh d con ngi có th t làm lng nuôi sng lâu dài. Phóng tm mt ra xa muôn trùng sóng
c, núi non a bàn him tr, tin có th công, thoái có th th là u li th bc nht cho mt vng triu mi s khai nh ô.
Vi tm nhìn bao quát càn khôn ó, Kinh Dng Vng ã dng Hoàng thành ây và t tên nc là Xích Qu
(ngha là "Ngôi Sao "). Ri chuyn, mt ln nhà vua i tun du trên sông Rum (sông Lam), gp ngi con gái
p t di nc ni lên, xng tên là Thn Long. Kinh thành xây xong, Vua ci Thn Long làm v, m ra mt thi k mi
cho kinh ô Ngàn Hng. Sau mt thi gian nh ô, hai ngi ã sinh ra Lc Long Quân. nh chính ô, gi vng
giang sn, c nghip rng ln ca t tiên, Kinh Dng Vng ã thiên ô ra vùng núi Ngha Lnh và c Lc Long Quân
ra trn gi kinh thành t ó Ngàn Hng không còn là kinh ô ca t nc, nhng du tích v mt kinh ô Ngàn Hng vi
thiên truyn thn k trên dãy núi Hng 99 ngn vn còn sng mãi trong tâm trí dân gian.
Trong nhng ngày này, muôn dân nô nc hng v khu di tích lch s - vn hóa i Hùng (phng u Liêu, th xã
Hng Lnh) cùng bin l, thành tâm hng ti L hi Gi Quc t Hùng Vng. Ni ây là a im tâm linh duy nht th c
Thy t Kinh Dng Vng, Quc mu Thn Long và các Vua Hùng ti vùng Ngh An và Hà Tnh.
Trong cái nng vàng ti, hàng chc ngi dân u Liêu và ông o các pht t ang thi ua lao ng, bê tông làm
con ng lên thng chùa Cao. Mc dù chun b bc sang tui 80 nhng ngày li ngày không qun nng ma,
hàng chc nm nay c Bùi Th Xanh u lên núi cùng các pht t trong Ban h t chm lo cho khu di tích. ang
thot thot cào si, thy chúng tôi, c Xanh chia s:"Ngày xa, c Phm Ng và các h dân nh chúng tôi, cõng
tng bì cát, bì si lên tu sa chùa; bây gi khác ri, có máy móc, ngi cng ông hn nên làm nhanh hn. Nh n
Thy t phù h nên n cái tui này ri, tôi vn khe mnh, vn cùng các pht t và Nhân dân lên ây góp chút sc
cùng S thy xây dng khu di tích ngày càng phát trin, tr thành ni hng v ngun ci ca dân tc."

C Bùi Th Xanh và anh Thái Tích tham gia làm ng lên chùa Cao
Cng nh bao ngi trong Ban h t, ch Phm Th Tut và anh Thái Tích cùng T dân ph 7, phng u Liêu gn
bó vi nhà chùa ã gn 10 nm. Vic ln, vic nh các anh, ch cùng các pht t chm lo. Anh, ch cho bit:
"Chúng tôi rt t hào khi i Hùng c công nhn là Khu di tích lch s vn hóa cp tnh. T bao i nay, trong tâm
thc ca mi ngi con t Vit, Thy t Kinh Dng Vng và các Vua Hùng là nhng tin nhân có công dng nc. T ó,
tín ngng th cúng Thy t Kinh Dng Vng và các Vua Hùng ã tr thành bn sc vn hóa, o lý truyn thng ca
ngi Vit Nam ta, th hin lòng bit n ca các th h cháu con vi công c ca t tiên trong s nghip dng nc và gi
nc. Nhiu ngi dân x Ngh không ra c n Hùng (Phú Th) thp hng cho các Vua Hùng, nên chùa i Hùng
ã tr thành ni linh thiêng ngi dân Hà Tnh nói chung và các tnh lân cn n thp nén hng tng nh n t tiên,
ci ngun. Chúng tôi mong mun i sau luôn luôn nh n t tiên, ci ngun, bi có Thy T và các Vua Hùng mi
có con cháu chúng ta ngày hôm nay. ng thi, mong mun các cp, các ngành cùng chung tay xây
dng khu di tích vn hóa i Hùng xng tm là kinh ô Ngàn Hng".
Nhn mnh v ý ngha ca L hi Gi Quc t Hùng Vng nm nay, ông Bùi Chin Thng Ch tch UBND phng u
Liêu khng nh: "Ni ây th Quc t Hùng Vng. Theo truyn thuyt, lúc u Kinh Dng Vng óng ô núi Ngàn
Hng (Hng Lnh, tnh Hà Tnh ngày nay), sau ó di ô v núi Ngha Lnh (Vit Trì, Phú Th). Kinh Dng Vng kt
duyên vi Thn Long sinh ra Sùng Lãm (hiu là Lc Long Quân). Lc Long Quân kt duyên vi Âu C sinh
ra các Vua Hùng. Do vy, Khu di tích lch s vn hóa i Hùng có ý ngha c bit riêng, th hin tính c áo ca
tín ngng yu t th Hùng Vng chính là th Quc t và ó cng là lí do ti sao Hng Lnh t chc L hi Gi Quc t
Hùng Vng ch không phi ch riêng Gi T Hùng Vng. Vi quy hoch ã c phê duyt, trong thi gian ti khu di
tích vn hóa lch s i Hùng s là ni giáo dc các th h bo v, gìn gi, phát huy các giá tr vn hóa ca quê hng,
dân tc, tng nh n ngun ci, vi kinh ô Ngàn Hng, v Quc t Hùng Vng và các v tin nhân ã có công dng
nc".

Liên hoan vn ngh Gi Quc t Hùng Vng nm 2017
Ch còn ít ngày na là muôn dân di chân ngàn Hng cùng du khách thp phng cùng nhau t hi, thành
kính dâng lên Quc t, Quc mu Hùng Vng và các Vua Hùng nén tâm nhang tng nh công n. T nh non
Hng nhìn xung, trong áng mây trng vn trong sng mai, khí thiêng nghìn nm lch s ngng t v ây cùng
Nhân dân nguyn cu Thy t, các vua Hùng cho Hng Lnh ngày càng phn thnh phát trin, cho dân tc Vit
Nam mãi trng tn, quc thái dân an…

"99 nh non Hng ráng
Bão ni min xa, giông t min gn
Sông Lam vn li gm thn sáng quc
Vung ngang tri s xanh
99 nh trm hng thu vua Hùng dng nc
Ngát linh thiêng hn T quc t v''
(Th Trn Công Bình)./.
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